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In de komende drie maanden kunt u een nieuwe expositie
bewonderen in de hal en zaal van Eeckenrhode, ditmaal van een
creatief echtpaar, getipt door Mw. Ella de Troye: Carel en Anne
Bullens.
Zij stellen zich aan u voor:
Anne Bullens:
In 1992 ben ik begonnen met cursussen aquarelleren en
tekenen. Na een paar jaar wilde ik me meer verdiepen in de
techniek van het tekenen, o.a. perspectief en model. Daarom ging
ik in 1996 naar de kunstacademie in Arendonk. Het 1e jaar was
een combinatie van tekenen en schilderen (acryl en gouache),
daarna heb ik de richting tekenen gekozen met een diversiteit
aan technieken, met uitzondering van olieverf.
Na een jaar of 5 heb ik nog 2 jaar specialisatie tekenen gevolgd
en ben toen overgestapt naar de richting schilderen. Dit was een
prima keuze om wat vrijer te gaan werken. Het abstract werken
trok mij meer dan de realistische en figuratieve werken, wat ook
zichtbaar is in mijn schilderijen.
Na 5 jaar schilderen kon ik tijdens mijn specialisatie van 3 jaar
vrijer gaan schilderen. Zelf foto’s of collages maken en aan de
hand van deze beelden een opzet maken om verder uit te
werken op doek en daarna vaak het origineel weer los te laten.
Een combinatie van compositie en kleur. Hierbij schilder ik vaak
laag over laag, waarbij de onderlagen zichtbaar blijven. Ook
verwerk ik soms andere materialen in mijn schilderijen.
Mijn inspiratie haal ik voornamelijk uit foto’s van landschappen,
o.a. gemaakt tijdens diverse vakanties. Een grote inspiratiebron
is Cappadocië.

Carel Bullens:
Ik fotografeer al vanaf mijn 14e jaar. Uiteraard ging dat in die
tijd, rond 1970, allemaal analoog; zwart-wit films zelf
ontwikkelen en de foto’s afdrukken in een heuse donkere kamer.
Rond 1980 ben ik ook kleurenfoto’s gaan afdrukken. Toen ik in
1988 in Waalre kwam wonen heb ik de Fotogroep Waalre
opgericht. In ontmoetingscentrum het Klooster brachten we de
doka-techniek en de creatieve fotografie bij aan beginnende
fotografen. Ondertussen is de fotogroep uitgegroeid tot een 25tal enthousiaste fotografen die, op een enkele uitzondering na,
allemaal digitale foto’s maken en bewerken. Ook bij mij is de
doka al vele jaren geleden verdwenen. Ik ben al vroeg ingestapt
in de digitale wereld. Met digitale technieken zijn vele nieuwe
mogelijkheden ontstaan. Tegenwoordig maak ik veel ‘trioppen’,
zoals ik mijn drieluiken noem. Ik heb het idee dat een ‘meerluik’
het toeval van de foto af haalt. Het dwingt me als het ware om
een onderwerp van meerdere kanten te bekijken en te
fotograferen. Ik laat voor de expositie van Eeckenrhode graag
wat trioppen zien.

